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أذكار الصباح والمساء

1- »اآية الكر�سي«.البخاري .
2- »�سورة الإخال�س«، »�سورة الفلق«، »�سورة النا�س«.

)يكررها ثالث مرات( اأبو داود .
3- »ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل 

�سيء قدير«. )ع�شر مرات( اأو )مئة مرة( البخاري .
 4- »�سبح��ان اهلل وبحم��ده، ع��دد خلق��ه، ور�س��ا نف�س��ه، وزن��ة عر�س��ه،

ومداد كلماته«. )ثالث مرات(. م�شلم .
5- »�سبحان اهلل وبحمده«. )مئة مرة(. البخاري .

ْبَراِهيَم  لَّْيَت َعَل��ى اإِ ٍد َكَم��ا �سَ مَّ َ ٍد َوَعَل��ى اآِل محُ مَّ َ ��لِّ َعَل��ى محُ ��مَّ �سَ 6- »اللَّهحُ
��ٍد َوَعَلى  مَّ َ ي��د، اللهم َب��اِرْك َعَلى محُ وعل��ى اآل اإبراهي��م، اإِنَّ��َك َحِميٌد َمِ
ْبَراِهي��َم وعل��ى اآل اإبراهي��م، ِف اْلَعامَلِ��َن ��ٍد َكَم��ا َباَرْك��َت َعَل��ى اإِ مَّ َ اآِل محُ

 

يد«. )ع�شر مرات اأو اأكرث( البخاري. اإِنََّك َحِميٌد َمِ
َك، َواأََنا َعَلى َعْهِدَك  ي َل اإَِلَه اإِلَّ اأَْنَت، َخَلْقَتِني َواأََنا َعْبدحُ مَّ اأَْنَت َربِّ 7- » اللَّهحُ
 ، وءحُ َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ بحُ ، اأَ َنْعتحُ وذحُ ِبَك ِمْن �َسرِّ َما �سَ ، اأَعحُ َوَوْعِدَك َما ا�ْسَتَطْعتحُ

نحُوَب اإِلَّ اأَْنَت«  البخاري. وءحُ َلَك ِبَذْنِبي، َفاْغِفْر ِل؛ َفاإِنَّهحُ َل َيْغِفرحُ الذُّ َواأَبحُ
8- »اأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه« )�شبعني اأو مئة مرة(. البخاري.[

، َواإَِلْيَك  ��وتحُ ْم�َسْيَنا، َوِب��َك َنْحَيا، َوِبَك َنحُ َبْحَن��ا، َوِب��َك اأَ �سْ ��مَّ ِب��َك اأَ 9- »اللَّهحُ
َبْحَنا، َوِبَك  �سْ ��مَّ ِبَك اأَْم�َسْيَن��ا، َوِب��َك اأَ ْم�َس��ى فليق��ل: »اللَّهحُ «، َواإَِذا اأَ ��ورحُ �سحُ النُّ

«. �شحيح اأبي داود. ريحُ ، َواإَِلْيَك امْلَ�سِ وتحُ َنْحَيا، َوِبَك َنحُ
ه��ادة، ل اإله  10- »الله��م فاط��ر ال�سم��اوات والأر�س، َع��اِلَ الغيب وال�سَّ
اإل اأنت، رب كل �سيء ومليكه، اأعوذ بك من �سر نف�سي، ومن �سر ال�سيطان 
ره اإىل م�سلم«. الرتمذي.[ و�سركه، واأن اأقرتف على نف�سي �سوًءا اأو اأجحُ



11- »الله��م اإين اأ�ساأل��ك العافي��ة ف الدنيا والآخرة، الله��م اإين اأ�ساألك 
ْني��اي، واأهلي وم��ال، اللهم ا�س��رت عوراتي  العف��و والعافي��ة ف دين��ي ودحُ
واآِمْن رْوعاتي، اللهم احفظني من بن يديَّ وِمْن َخْلفي، وعن مييني وعن 

�سمال، ومن فوقي، واأعوذ بعظمتك اأن اأحُْغتال من حتتي«.  اأبو داود .
12- »اأ�سَبحنا واأ�سَبح )اأم�سينا واأم�سى( املحُلك هلل، واحلمد هلل، ل اإله اإل 
اهلل وْحده ل �سريَك له، له املحُلك وله احلمد، وهو على كلِّ �سيٍء قدير«. 
الليلة، وخرَي  ما  اأ�ساألك خرَي  ما ف هذه  »ربِّ  اإن �ساء - م�ساًء:  ويزيد - 

بعدها، واأعوذ بك من �سرِّ ما ف هذه الليلة و�سر ما بعدها«.  م�شلم.
13- اأ�سبحنا )اأم�سينا( على فطرة الإ�سالم، وعلى كلمة الإخال�س، وعلى 
دين نبينا ممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وعلى ملة اأبينا اإبراهيم حنيفًا 

م�سلمًا وما كان من امل�سركن«. اأحمد.
14- »اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �سر ما خلق«. م�شلم.

 15- ب�س��م اهلل ال��ذي ل ي�س��ر مع ا�سمه �س��يء ف الأر���س ول ف ال�سماء
وهو ال�سميع العليم«. )ثالث مرات( اأبو داود.

ا«. ا، وبالإ�سالم ديًنا، ومبحمد   �سلى اهلل عليه و�سلم نبيًّ  16- ر�سيت باهلل ربًّ
)ثالث مرات( اأحمد.

مالحظة: يقول يف امل�ساء: »اأم�سينا« بداًل من: »اأ�سبحنا« كما هو مو�سح بني القو�سني 
باللون االأ�سفر.

منتقاة من كتاب: »ورد اليوم والليلة«
للدكتور خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي

ردمك: 1426/6367



الرقية بالقرآن الكريم
رقية قراآنية ثابتة ب�سحيح ال�سنة

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
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 منتقاة من كتاب
العالج والرقى مبا �سحَّ عن امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم

 للدكتور خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي
ردمك: 9960-56-145-3



الرقية بالسنة النبوية
رقية نبوية خمتارة من �سحيح ال�سنة

 1- »اأع��وذ ب��اهلل ال�سمي��ع العلي��م م��ن ال�سيط��ان الرجي��م، م��ن هم��زه
ونفخه ونفثه«.

ة«. 2- »اأُعيذك بكلمات اهلل التامة، من كل �سيطان وهامة، ومن كل عني المَّ
3- »اأعوذ بكلمات اهلل التامات، من �سرِّ ما خلق«.

 4- »ب�س��م اهلل ال��ذي ال ي�س��ر مع ا�سمه �س��يء يف االأر���ض وال يف ال�سماء
وهو ال�سميع العليم« )ثالث مرات(.

5- »ب�س��م اهلل )ثالًث��ا(، اأع��وذ باهلل وقدرت��ه من �سرِّ ما اأج��د واأحاذر« 
)�سبع مرات(.

6- »ب�س��م اهلل اأرقي��ك، م��ن كل �س��يء يوؤذيك، م��ن �سر كل نف���ض اأو عني 
حا�سد، اهلل ي�سفيك، ب�سم اهلل اأرقيك«.

ي��ك، ومن كل داء ي�سفيك، وم��ن �سر حا�سد اإذا ح�سد،  7- »ب�س��م اهلل ُيبرْ
و�سر كل ذي عني«.

8- »اأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�ض العظيم اأن ي�سفيك« )�سبع مرات(.
 9- »ال اإل��ه اإال اهلل العظي��م احلليم، ال اإل��ه اإال اهلل رب العر�ض العظيم،

ال اإله اإال اهلل رب ال�سماوات ورب االأر�ض ورب العر�ض الكرمي«.
10- »يا ذا اجلالل واالإكرام، يا حيُّ يا قيوم، برحمتك اأ�ستغيُث«.

11- »الله��م اأذه��ب البا�ض، رب النا���ض، ا�سف واأن��ت ال�س��ايف، ال �سفاء اإال 
�سفاوؤك، �سفاًء ال ُيغادر �سقًما«.

 12- »الله��م عافن��ي يف ب��دين، الله��م عافن��ي يف �سمع��ي، الله��م عافن��ي
يف ب�سري، ال اإله اإال اأنت« )ثالث مرات(.



13- »الله��م اإين اأ�ساأل��ك العافي��ة يف الدنيا واالآخرة، الله��م اإين اأ�ساألك 
العف��و والعافي��ة يف دين��ي ودني��اي، واأهلي وم��ايل، اللهم ا�س��ر عوراتي 
واآمن روعاتي، اللهم احفظني من بني يدي ومن خلفي، وعن مييني وعن 

�سمايل، ومن فوقي، واأعوذ بعَظمتك اأن اأُغتال من حتتي«.
14- »اللهم اهدين وارزقني وعافني وارحمني«.

15- »الله��م رحمت��ك اأرجو، فال تكلني اإىل نف�سي طرفة عني، واأ�سلح يل 
�ساأين كله، ال اإله اإال اأنت«.

16- »الله��م اإن��ا ن�ساأل��ك من خري م��ا �ساألك منه نبيك حمم��د -�سلى اهلل 
علي��ه و�سلم- ونعوذ ب��ك من �سر ما ا�ستعاذ منه نبي��ك حممد -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- واأنت امل�ستعان وعليك البالغ، وال حول وال قوة اإال باهلل«.

17 »الله��م �س��لِّ عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد كم��ا �سليت عل��ى اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهي��م، اإن��ك حمي��د جميد، الله��م بارك عل��ى حممد وعلى 
 اآل حمم��د كم��ا بارك��ت عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م يف العامل��ني

اإنك حميد جميد«.

 منتقاة من كتاب
العالج والرقى مبا �سحَّ عن امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم

 للدكتور خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي
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